
הנפקות  איגרות חוב, 2004
(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

31.12.2004

מזה: לחב' בתסה"כ מספר הנפקותגודל ההנפקהתאריך התשקיףהענף והחברה

10,233.6353,906.7איגרות חוב קונצרניות
3,370.718518.1הנפקות של איגרות חוב קונצרניות

2,837.91795.7אג"ח צמודות מדד

26.02.200425.0(סד' ד')כלכלית ירושלים

11.03.2004236.0(סד' א')מנפיקים*

24.03.2004200.0(סד' 22)פועלים הנפקות

24.03.2004100.0(סד' ב')גירון 

22.04.2004152.0(סד' ב')סולבר

29.04.200450.0(סד' ג')פרופיט

20.05.200430.0(סד' ב')אספן נדלן

24.05.2004800.0(סד' 4)בזק

30.05.200475.023.3(סד' ג')דרבן

29.07.200475.1(סד' א')אפסק

09.08.2004469.262.9(סד' ז')מבני תעשיה

10.08.2004200.0(ש"ה סד' ב')בינלאומי הנפקות

11.08.2004100.0(סד' ב')לוינשטין

18.08.2004150.0(סד' ד')אדגר השקעות

07.09.200447.59.5(סד' א')בוני תיכון

03.11.200473.1(סד' ב')מנפיקים

22.12.200455.0(סד' ב')פלסטרו השקיה

532.81422.4אג"ח צמודות מט"ח

16.05.2004502.8411.9(סד' א' ו-ב')גזית גלוב

20.05.200430.010.5(סד' ג')אספן נדלן

6,862.9173,388.6הקצאות של איגרות חוב קונצרניות

6,772.0163,388.6אג"ח צמודות למדד

(3 הקצאות)1,320.0ינואר-אפריל.2004(סד ה')אי.די.בי פתוח

(3 הקצאות)987.2ינואר-אפריל.2004(סד' 22)חברת החשמל

24.03.2004700.0(סד' 22)פועלים הנפקות

17.05.200441.412.8(סד' ד')ישראלום

2,602.0(3 הקצאות)2,650.0מאי-נובמבר.2004(סד' 4 ו-5)בזק

(3 הקצאות)255.7יוני-נובמבר.2004(סד' ו' ו-ז')מבני תעשיה

773.8(2 הקצאות)817.7מרס-נובמבר.2004(סד' א' ו-ב')מנפיקים

90.910.0אג"ח צמודות מט"ח

28.01.200490.9(סד' א')גזית גלוב

3,914.0161,854.3איגרות חוב מובנות

2,059.790.0הנפקות של איגרות חוב מובנות

129.910.0אג"ח לא צמודות

03.05.2004129.9(סד' א')אשל*

1,929.880.0אג"ח צמודות מט"ח

25.12.2003210.0(סד' א')אקסלנס-מנור*



הנפקות  איגרות חוב, 2004
(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

31.12.2004

מזה: לחב' בתסה"כ מספר הנפקותגודל ההנפקהתאריך התשקיףהענף והחברה

19.01.2004230.0(סד' א')אקסלנס-סער*

27.01.2004324.4(סד' א')גלובל פיננס 2 *

11.03.2004172.5(סד' א' ו-ב')עדן דולר*

24.03.2004275.0(סד' א')אקסלנס-אדיר*

14.04.2004321.0(סד' א')גלובל פיננס 2

08.07.2004231.5(סד' א')גלבוע דולר*

15.07.2004165.4(סד' א')גלובל פיננס 3*

1,854.371,854.3הקצאות של איגרות חוב מובנות

298.01298.0אג"ח לא צמודות

03.05.2004298.0298.0(סד' א')אשל

1,556.361,556.3אג"ח צמודות מט"ח

25.12.2003200.0200.0(סד' א')אקסלנס-מנור

19.01.2004200.0200.0(סד' א')אקסלנס-סער

11.03.2004406.3406.3(סד' א' ו-ב')עדן דולר*

24.03.2004200.0200.0(סד' א')אקסלנס-אדיר

08.07.2004250.0250.0(סד' א')גלבוע דולר

15.07.2004300.0300.0(סד' א')גלובל פיננס 3

6,787.4155,858.1תעודות פיקדון

929.360.0הנפקות של תעודות פיקדון

219.810.0אג"ח לא צמודות

02.09.2004219.8(סד' א')ישיר ג'מבו*

709.550.0אג"ח צמודות מט"ח

19.01.2004190.9(סד' א' ו-ב')פסגות אופק (דולר ואירו)*

22.03.200427.5(סד' ב')הדס (אירו)

04.07.200499.5(סד' א')תכלית דולר*

08.07.2004154.9(סד' א')הדס רבעוני*

29.7.2004236.7(סד' ג')עדן דולר

5,858.195,858.1הקצאות של תעודות פיקדון

700.01700.0אג"ח לא צמודות

02.09.2004700.0700.0(סד' א')ישיר ג'מבו

5,158.185,158.1אג"ח צמודות מט"ח

19.01.20041,937.91,937.9(סד' א' ו-ב')פסגות אופק (דולר ואירו)

978.5(3 הקצאות)978.5ינואר-מרס.2004(סד' א' ו-ב')הדס (דולר ואירו)

549.1(2 הקצאות)549.1יולי-דצמבר.2004(סד' ג')עדן דולר

04.07.20041,467.81,467.8(סד' א')תכלית דולר

08.07.2004224.8224.8(סד' א')הדס רבעוני

397.03319.2תעודות סל
217.82140.0הנפקות באמצעות תעודות סל (2)

16.05.200426.0(סד' א')קסם מדדים ("שחר")

31.05.2004191.8140.0(סד' א')דבש סל (מנורה גאון -סל) (אג"ח ממש' לא צמוד)*



הנפקות  איגרות חוב, 2004
(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

31.12.2004

מזה: לחב' בתסה"כ מספר הנפקותגודל ההנפקהתאריך התשקיףהענף והחברה
179.21179.2הקצאות באמצעות תעודות סל (2)

16.05.2004179.2179.2(סד' א')קסם מדדים ("שחר")

4,021.9180.0אג"ח מוסדיים(1) 

(2 הקצאות)288.2מאי-אוקטובר.2004מנורה ביטוח*

17.05.2004275.0(סד' א')נתיבים*

19.05.2004200.0הראל ביטוח*

18.05.2004100.0(סד' 1)ממן

24.06.2004430.0(סד' א')משאב*

27.06.200452.0(סד' ד')ניו קופל

14.07.2004400.0(סד' א')כלל ביטוח*

(2 הקצאות)250.0יולי-אוגוסט.2004(סד'  3 ו-4)גרנית

(2 הקצאות)26.07.2004544.3(סד' י1' ו-יא')כלל תעשיות

(2 הקצאות)956.9יולי-ספטמבר.2004(סד' א' ו-ב')אי.די.בי אחזקות

28.07.2004200.0(סד' א')פלאפון*

26.07.2004200.0(סד' ו')אי.די.בי פתוח

29.07.200435.0(סד' 1)גאון אגרו

08.09.200490.5(סד' 4)אשטרום נכסים

6,359.733518.1סה"כ הנפקות אג"ח (קונצרניות, מובנות ות.פיקדון)

2,639.8130.0מזה : חברות חדשות

14,575.33311,101.0סה"כ הקצאות אג"ח (קונצרניות, מובנות ות.פיקדון)

20,935.06611,619.1סה"כ הנפקות והקצאות פרטיות

4,021.9180.0אג"ח למוסדיים

24,956.98411,619.1סה"כ אג"ח
397.03319.2הנפקות והקצאות של תעודות סל

 *   חברה חדשה.
(1) החל ממאי 2004 - עם השקת המסחר ב"רצף מוסדיים".

(2) הנפקות והקצאות באמצעות תעודות סל אינן נכללות בגיוסי ההון.


